
- Покушајте остати позитивни – милиони 
 других осјећају се управо овако као и ви 
 данас.
- Пазите на себе колико год је то могуће –
 дијелите одговорности за бригу о дјеци 
 са другим одраслим особама које су 
 изоловане са вама, одвојите вријеме за 
 рад или одмор и одржавајте своје 
 рутине кад год можете.

ИНФОРМАЦИЈЕ НАМИЈЕЊЕНЕ  
РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА ДЈЕЦЕ  
У УСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ 

Породице широм свијета прилагођавају се промјенама које су настале усљед пандемије Корона 
вируса (COVID-19). За многе ће родитеље представљати стрес да ускладе посао, старање о дјеци и 
одржавање домаћинства, посебно у ситуацији када немају подршку на коју су навикли. 
Иако изолација може представљати прилику да проводите вријеме заједно и развијате свој 
однос са дјецом, многи родитељи/старатељи ће се суочити са конфликтним осјећањима као и са 
практичним изазовима.

Сајвети у наставку су практична помоћ старатељима како да се брину о дјеци и сопственом 
благостању.

Шта можете учинити да помогнете себи?
Честитамо – чините први корак препознајући да је ово изазовно вријеме са неизвјесношћу и 
стресом којим се мора управљати. Па, шта можете учинити као родитељ/ старатељ?

О ВАМА              Кроз шта пролазите?

Глобална пандемија подиже ниво стреса свима, укључујући 
и родитеље/старатеље. Уколико доживљавате стрес, знајте 
да је то потпуно природно и да нисте сами у овоме.

Знаци који могу указати да сте под стресом укључују:

Родитељство може бити изазовно чак и током нормалних дана, а током изазовних времена 
неопходно је да предузмете кораке како бисте помогли себи, дјетету и цијелој породици да прођу 
кроз ову ситуацију.

• Стална и компулсивна потреба за најновијим информацијама 
 о COVID-19 која може довести до потешкоћа у фокусирању на 
 друге теме;
• Лоша концентрација или способност доношења одлука, 
 великих или малих;
• Осјећај преплављености, раздражљивости или анксиозности;
• Поремећен начин исхране и/или спавања.

- Нека Вам живот буде што ближи уобичајеној 
 рутини. Одржавајте све духовне, вјерске или 
 културне активности које су Вам значајне.
- Саставите листу здравих вјештина суочавања са 
 стресом за себе и своју породицу – избјегавајте 
 прекомјерно конзумирања алкохола, коцкања 
 на мрежи или узимање дрога. Имајте на уму да 
 негативни механизми суочавања са изазовним 
 ситуацијама додатно доприносе нивоу стреса и 
 дугорочно вам могу погоршати ситуацију.
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For more parenting tips including 
from our partners in WHO UNICEF 
CDC and the partnership to end 
violence against children: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



• Неки ће у почетку бити срећни што су код куће, али са временом ће им 
 поремећај њихове животне рутине, изолација од пријатеља и друга 
 наметнута ограничења повећати стрес.

• Дјеца могу доживјети успоне и падове у свом понашању и начини како 
 емотивно реагују могу се промијенити. Они могу бити необично 
 активни, агресивни, тихи или тужни.

• Дјеца могу изразити страх, постати преплављена осјећајима и показати 
 анксиозност. Они могу да плачу или да постану више зависни од вас 
 него иначе. Такође, може им се поремети сан.

• Дјеца могу постати невољна да учествују у кућним или школским 
 пословима. Они такође могу промијенити однос према браћи и 
 сестрама и другим члановима породице.

Имајте на уму да је разумљиво да дјеца реагују на стресне ситуације. Важно је да препознате 
њихов стрес и и пружите им утеху која одговара њиховим годинама.

- Будите љубазни према свом дјетету како
 бисте га утјешили и увјерили да ће све 
 бити у реду. Загрлите га или се држите за 
 руке. Реците му да га волите.

- Потражите прилике да похвалите своје 
 дијете кад је учинило нешто добро, колико 
 год то мало изгледало. Што пружате више 
 похвала већа је вјероватноћа да ће то 
 учинити поново!

    Осмислите ангажоване 
    активности како би дјеца 
    била заузета. Дјеца се 
    боље сналазе када 
    помажу другима и када су 
    окупирана.

 Будите стрпљиви према свом дјетету и 
 покушајте да не критикујете промјену 
 понашања, њихову жељу за поновним 
 увјеравањем или коментаре да им је 
 досадно или да немају шта да раде.

- Објасните дјеци и одраслима да током 
 тренутно измијењене ситуације 
 коришћење „лијепих ријечи и тонова” је 
 још важније. Ово је посебно важно у 
 ситуацијама када се појачава тон 
 комуникације и критика почне ескалирати.

- Обратите пажњу на то како се ваше дијете 
 осјећа. Послушајте их и признајте колико 
 је тешко ово вријеме.

- Ако примијетите да су дјеца појачано 
 нервозна или брижна, разговарајте са 
 њима о њиховим осјећајима. Разумијевање 
 њихових осјећаја помоћи ће вам да их 
 утјешите. 

- Дајте дјеци тачне информације о томе 
 шта се дешава, али немојте их 
 преоптеретити. Водите рачуна о ономе 
 што гледате или о чему разговарате у 
 присуству своје дјеце.

- Охрабрите своје дијете да се игра. Игра 
 је веома важна у помагању дјеци да 
 раде кроз стрес и бриге. Помаже им да 
 одрже одређену нормалност у свом 
 животу.

- Одржавајте свакодневну 
 рутину (као што је вријеме 
 спавања и породични оброк)
 колико год можете, а 
 истовремено размотрите 
 покретање нових 
 породичних активности 
 (као што су кување или цртање заједно).

- Пронађите вријеме за свакодневне 
 вјежбе за све чланове породице.

- За сву дјецу, а нарочито за старију дјецу, 
 покушајте да им обезбиједите простор 
 ако је могуће гдје могу бити сама или 
 подаље од других сваког дана, чак и на 
 кратко вријеме.

    Ако можете, останите 
    повезани са породицом 
    и пријатељима путем 
    интернета или 
    телефонских / видео 
    позива.

    Подржите своје дијете 
    помажући му да остане 
    сигурно док је на 
    мрежи.

Како можете помоћи свом дјетету?

L

О ВАШЕМ ДЈЕТЕТУ          Шта ваше дијете можда проживљава?

Дјеца на стрес реагују на више начина, а њихове реакције могу варирати у 
зависности од различитих фактора, укључујући старосну доб. Ево неких знакова:


